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  Dragi cititori,

Anul școlar 2018-2019 se încheie acum cu satisfacția unui drum 
parcurs până la capăt, cu activități interesante, proiecte îndrăznețe 
și experiențe variate. Am presărat pe acest drum amintirea premiilor 
obținute la concursuri, zâmbetul copiilor pe care i-am cunoscut la 
acțiunile de voluntariat, interesul stârnit de activitățile extrașcolare, 
entuziasmul elevilor și profesorilor implicați într-un proiect ambițios 
și oportun, precum ROSE.

Numărul 2 al revistei școlii încheie frumos acest drum, uneori lin, 
alteori anevoios și deschide granița spre un nou drum, probabil la fel 
de provocator, în următorul an școlar.

Îi felicităm pe toți – elevi, profesori și manageri  - pentru implicare, 
pentru efortul de a susține, în primii săi pași, acest demers de a realiza 
o revistă a școlii și le urăm:

„Vacanță de neuitat!”

       Colectivul de redacție  
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P
rimăvara este anotimpul care ajută 
natura să-şi arate frumuseţile, 
când totul se trezeşte la viaţă 
din somnul adânc al iernii. 
Frumuseţea acestui anotimp a 
constituit o sursă de inspiraţie 

pentru elevii participanţi la concursul judeţean 
„Bucuria primăverii”, desfăşurat la liceul 
nostru în  data de 7 martie. Concursul şi-a 
propus să-i încurajeze pe elevii de gimnaziu 
şi liceu să-şi exprime într-o manieră artistică 
venirea acestui anotimp prin creaţii literare şi 
prezentări multimedia.   

Creaţiile elevilor au valorificat din plin 
simboluri specifice acestui anotimp atât în 
limba română, cât şi în limbile engleză şi 
franceză. 

Concursul Judeţean „Bucuria primăverii” a 
avut două secţiuni: 

Creaţii literare despre anotimpul primăvara 
în limbile română, engleză şi franceză;

Prezentări multimedia care au surprins 
frumuseţea şi farmecul acestui anotimp.

Participarea a fost peste aşteptări; s-au 
primit creaţii din toată ţara, chiar şi din 
Republica Moldova, la ambele secţiuni, care 
de care mai interesante, exprimând bucuria 
acestui anotimp atât de frumos, primăvara, în 
care natura se trezeşte la viaţă şi ne încântă 
cu frumuseţea ei.

Au participat 307  elevi şi 110 profesori din 
judeţul Olt şi din alte judeţe.

Aşteptăm cu nerăbdare ca şi anul viitor 
primăvara să-i inspire pe elevii noştri în a 
crea lucrări valoroase, cu multă bucurie şi 
pasiune.

Prof. Petrişor Raluca Gabriela

Concurs Județean  
la liceul nostru

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E
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A
r fi trebuit să fie o activitate obișnuită în calen-
darul oricărei școli. S-au întâmplat însă lucruri 
surprinzătoare. Obiectivul unic era promo-
varea imaginii școlii. Nimeni n-a bănuit că în 
acea zi și elevii noștri, nu numai dascălii, “vor 
lupta” pentru școala lor. Elevii de clasa a IX-a 

și  a X-a și-au primit oaspeții cu pâine și sare, așa cum cere 
datina. Au adus de acasă pâine făcută de bunici, împletită și 
coaptă traditional. Au fost gazde pentru elevii de gimnaziu 
și le-au arătat cu mândrie sălile de clasă, laboratoarele, ate-
lierele, sala de sport. Pentru că elevii veneau de la kilometri 
distanță și aveau multe școli de vizitat, s-au gândit să le ofere 
sandwich-uri  pregătite de ei. Au stat de vorbă cu elevii sosiți, 
au împărțit fluturași cu oferta de școlarizare. Oricât ne-am fi 
străduit noi, ca profesori, nu am fi ajuns așa ușor la suflete-
le lor. Impresionant a fost faptul că nimeni nu le spunea  să 
facă un anumit lucru. Singuri alergau să ne dea de știre că a 
mai sosit o școală, singuri se ocupau de elevi, discutau cu ei 
puneau întrebări despre ce și-ar dori să facă în viață, singuri 
făceau ordine după ce pleca o școală.

Nu a fost deloc ușor, pentru că în interval de câteva ore 
ne-au vizitat mai mult de zece școli. Profesori și elevi erau 
toți o familie, se completau reciproc, fiecare știa ce trebuie 
făcut. Probabil că solidaritatea este darul cel mai de preț al 
omenirii și este imposibil să nu fii mișcat sufletește când ai 
ocazia șă vezi acest lucru. Copii și profesori erau de aceeași 
parte a baricadei. Păcat că durează puțin acest miracol. Nu 
ar fi frumos ca *  un  om înțelept să găsească mijlocul de a fi 
solidari în orice zi? Cum ar fi ca elevii să lupte alături de noi 
pentru educație și un viitor mai bun? 

Poate printe nenumăratele reforme, bune doar pe hârtie, 
se va găsi cineva să împlinească acest miracol. Indiferent de 
calea aleasă de un copil, lumea ar fi mai bună.

Prof. Lăcraru Constanța

Ziua porților deschise 
la liceul Metalurgic

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E
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09
05Î

n fiecare an, pe data de 9 mai se aniversează  
Ziua Europei, pentru a marca istorica declarație 
de la 9 mai 1950 a ministrului francez de 
externe Robert Schuman, prin care propunea 
un plan de colaborare economică între Franţa 
și Germania, pentru eliminarea rivalităţilor 

seculare dintre cele două state. Declaraţia Schuman 
a stat la baza amplului proces de construcţie a 
Europei unite. Ziua Uniunii Europene nu înseamnă 
numai data de naştere a proiectului european, ci şi 
o zi a bucuriei de a fi împreună, o zi a voinţei de 
solidaritate, o zi a marii comunităţi din care fac 
parte toţi cetăţenii UE. Poate fi definită astfel, ca 
ziua cetăţenilor unei Europe Unite care s-a construit 
de-a lungul deceniilor ca o unitate în diversitate. Pe 
langă această semnificaţie, 9 mai marchează și Ziua  
Independenţei României. 

Proclamarea independenţei nu a fost un act 
spontan ci o încununare a strădaniilor tot mai 
numerose din acei ani. În acea zi memorabilă, Mihail 
Kogălniceanu declara în Parlamentul ţării: ,,Suntem 
independenţi, suntem o naţiune de sine stătătoare”. 
Independenţa României a fost câştigată pe câmpul 
de luptă prin efortul susţinut al poporului. Cel de-
al treilea eveniment care marchează ziua de 9 mai, 
este în 1945, când Aliaţii din Cel de-al Doilea Război 
Mondial au obţinut victoria împotriva Germaniei 
naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare 
conflagraţii din istoria continentului european.

Aceste evenimente au fost sărbătorite în cadrul 

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

Liceului Tehnologic Metalurgic printr-o 
serie de activităţi în data de 9 mai 2019. 
Activităţile s-au desfăşurat la biblioteca 
liceului.

Elevii clasei a X-a J au prezentat 
materiale despre istoricul Uniunii 
Europene, despre părinţii fondatori ai 
Uniunii, despre programele de studiu 
oferite tinerilor care au şansa să traiască 
şi să studieze într-o Europă  liberă și 
unită. Au fost prezentate materiale 
despre finalul Celui de-al Doilea Război 
Mondial, despre capitularea Germaniei, 
victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite. 

Elevii clasei a XII- a D au prezentat 
materiale despre independenţa României, 
despre personalităţile care au contribuit 
la acest act măreţ, dar şi despre eforturile 
privind recunoaşterea independenţei de 
stat.

La final, a fost cântat imnul Uniunii 
Europene şi au fost confecţionate steguleţe 
reprezentând statele componente ale 
Uniunii.

Prof. Cojocaru Annemarie Magdalena

9 mai, triplă semnificație: 
Ziua Europei, a Independenței României  
și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial
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Voluntariatul a cunoscut în 
ultimul timp o ascensiune rapidă. 
Astăzi el înseamnă socializare, 
întrajutorare, compasiune, înțe-
legere, dragoste. Prin acțiunile 
de voluntariat, elevii pot dobândi 
abilități și cunoștințe noi, dar și 
competențe sociale. 

Şcoala noastră a preţuit în-
totdeauna activităţile educative 
în care voluntariatul a ocupat 
un loc important, văzut ca mo-
dalitate de responsabilizare 
socială a tinerilor. Activităţile 
desfăşurate în cadrul S.N.A.C. 
(Strategia Naţională de Acţiune 
Comunitară) sunt foarte im-
portante pentru elevii noştri, 
deoarece învaţă multe lucruri 
noi, utile pentru devenirea lor ca 
adulţi şi pe care nu le găsesc în 
manuale.

Ca voluntari, elevii au interac-
ţionat cu copiii de la Căsuţele de 
Tip Familial „Sf. Andrei”, precum 
şi cu bătrâni din instituţiile de 
ocrotire, dăruind din timpul, 
afecţiunea şi atenţia lor celor 
care au nevoie de sprijin. 

Un mare impact asupra ele-
vilor voluntari ai liceului nostru 
l-a avut „Săptămâna legumelor 
şi a fructelor donate”, în care, 
pe parcursul a câtorva zile 

Acțiuni de voluntariat la liceul nostru

entuziasmante din punctul de 
vedere al energiei investite, s-a 
strâns o cantitate considerabilă 
de legume şi fructe. În cadrul 
acestei campanii derulate de-a 
lungul anilor, legumele şi fructele 
colectate au ajuns la copiii de 
la Căsuţele de Tip Familial „Sf. 
Andrei” din Slatina, instituţie cu 
care liceul nostru are încheiat un 
parteneriat de colaborare. 

Întâlnirea cu aceştia a fost 
de fiecare dată una specială şi 
emoţionantă în acelaşi timp, 
iar colecta a fost şi un pretext 
pentru ca elevii noştri să-i poată 
cunoaşte şi să stabilească legături 
de prietenie cu ei.  

Un alt proiect implementat 
cu succes de liceul nostru a fost 
cel intitulat „Oferă un mărţişor şi 
ajuţi un copil special”. Proiectul 
a constat în realizarea de 
mărţişoare şi obiecte decorative 
oferite spre vânzare în scop 
caritabil. Elevii implicaţi au 
receptat corect mesajul acestui 
proiect şi s-au implicat cu drag 

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E

în realizarea de mărţişoare şi 
felicitări, rămânând după orele 
de curs împreună cu cadrele 
didactice îndrumătoare pentru 
a învăţa tehnici de lucru privind 
confecţionarea acestora. 

Impresiile rezultate în urma 
derulării acestui proiect au 
fost pozitive, elevii voluntari 
participanţi fiind încântaţi de 
idee şi în acelaşi timp bucuroşi 
de faptul că rezultatul muncii lor 
va ajunge la elevi ai şcolii noastre, 
copii mai nevoiaşi, cărora, în 
apropierea zilei de 1 Iunie li s-a 
cumpărat încălţăminte.

Aşadar, pe lângă oferta 
educaţională diversă, şcoala 
noastră a încercat şi a reuşit 
de-a lungul ultimilor ani să 
se promoveze ca unitate de 
învăţământ inclusiv prin aceste 
activităţi de suflet care au 
necesitat dorinţă, implicare şi 
multă pasiune.

Prof. Petrişor Raluca 
Gabriela
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Î
n cadrul ediției de anul acesta elevii 
claselor a IX-a și a XII-a ai Liceului 
Tehnologic Metalurgic din Slatina, Jud. 
Olt  sub coordonarea d-nei profesor 
Căpraru Ionela Liliana au participat 
la concursul național „Mesajul meu 

antidrog”, organizat de către AGENŢIA 
NAŢIONALĂ ANTIDROG - Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt. 

Scopul concursului a fost menţinerea la 
un nivel scăzut a consumului de droguri 
(prevalenţa), reducerea cazurilor de noi 
consumatori (incidenţa) în rândul populaţiei 
din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi 
liceal). 

Elevii au participat în cadrul secțiunii - Eseu 
literar. Printre titlurile lucrărilor enumerăm: 

• Consecinţe ale consumului de alcool
• Metode utilizate în tratarea alcoolismului
• Oricine are dreptul să spună „NU” 

drogurilor. 

Prof. Căpraru Ionela Liliana

Mesajul meu antidrog 
Concurs național, ediția a XVI-a

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E
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1. Confecționare felicitări și obiecte decorative (vaze, 
coșulețe, flori din hârtie creponată) pentru 8 Martie – 
Ziua Internațională a femeii - ”Zile de sărbătoare”, sub 
îndrumarea profesorilor Cojocaru Annemarie, Crețan 
Mihaela, Lăcraru Constanța, Marcu Daniela și bibliotecar 
Voiculescu Mihaela. 

Pentru realizarea acestor obiecte, elevii de la clasele a IX-a 
A, a IX-a D, a X-a J, a XI-a J și a XII-a J și-au folosit imaginația 
și dexteritatea punând în practică ideile și abilitățile de 
realizare a unor simboluri specifice primăverii.

Activități extrașcolare  
în cadrul proiectului ROSE

2. Activitate practică cu tema “Circuit basculant astabil” 
în cadrul cercului de electronică realizată de către elevii 
clasei a XI-a A sub îndrumarea doamnei profesor Vîlcea 
Elena.

A C T I V I T Ă Ț I L E 
N O A S T R E

3. ”Sărbătoarea Paștelui în lume” – activitate în cadrul 
căreia elevii au încondeiat ouă, au realizat felicitări tematice, 
dezvoltându-și competențele și abilitățile dobândite în ceea 
ce privește asocierea culorilor, decupajul, tehnica quilling-
ului, desenul. La realizarea acestei activități au participat 
elevi de la clasele a IX-a A, a IX-a D, a X-a A, a X-a J și a XI-a J, 
sub îndrumarea profesorilor Cojocaru Annemarie, Crețan 
Mihaela, Lăcraru Constanța, Marcu Daniela, Vîlcea Elena 
și bibliotecar Voiculescu Mihaela. 
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5. Vizită de studiu desfășurată la Craiova la care au 
participat 32 de elevi însoțiți de profesorii Țîrcomnicu 
Daniela, Cojocaru Annemarie, Marcu Daniela și Ghiră 
Laurențiu. Primul obiectiv vizitat a fost Facultatea de 
Inginerie Electrică urmat de vizita la Grădina Botanică și 
Grădina Zoologică din Parcul Romanescu.

6. Excursie tematică desfășurată la Tismana la care au 
participat 32 de elevi însoțiți de profesorii Țîrcomnicu 
Daniela, Marcu Daniela, Ghiră Laurențiu și Popescu Petruța. 
Primul obiectiv a fost vizitarea Mănăstirii Tismana urmată 
de cazarea la pensiunea ”Plaiul Castanilor” unde elevii 
au efectuat drumeții în împrejurimi, activități sportive: 
tiroliană, tenis, tir și șah. Un alt obiectiv al excursiei a 
fost vizitarea casei memoriale Brâncuși și admirarea 
sculpturilor  marelui artist.

Prof. Stoica Livia

4. Competiții sportive  - în cadrul cărora elevii implicați 
în proiect au jucat șah, fotbal și tenis. 
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Î
n cadrul ediției de anul acesta, elevii claselor a IX- a ai Liceului 
Tehnologic Metalurgic din Slatina, Jud. Olt sub coordonarea d-nei 
profesor Căpraru Ionela Liliana au participat la concursul regional 
„Prezent! Nonviolent! ”, organizat de către Centrul Județean de 
Resurse și de Asistență Educațională Olt. 

Concursul „Prezent! Nonviolent!” a fost 
organizat  ca activitate de prevenire a  fenomenului 
violenței, a absenteismului școlar și a părăsirii timpurii 
a școlii.

Obiectivele concursului „Prezent! Nonviolent!“ au 
fost  următoarele:

• evidențierea efectelor comportamentelor violente 
și ale absenteismului și abandonului școlar;

• dezvoltarea de atitudini pozitive cu privire la 
implicarea în activități educative Normale și 
nonformale 

• sensibilizarea comunității elevilor cu privire la 
efectele negative ale  absenteismului, abandonului 
și violenței în mediul școlar.

Elevii noștri au obținut premii, diplome și medalii în 
cadrul secțiunii de creație literară.

Prof. Căpraru Ionela Liliana

A C T I V I T Ă Ț I L E  N O A S T R E

Concurs „Prezent! Nonviolent!”
Ediția 2018-2019
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Î
n momentul în care folosim calculatorul 
sigur ne întrebăm măcar o dată: Ce 
este un calculator? Cine a inventat 
calculatorul? Cum a evoluat în timp 
calculatorul? Mai există și alt tip de 
calculator în afară de cel la care lucrez?

Calculatorul, numit și sistem de calcul 
sau computer, este o mașină de prelucrat 
informații.

Informatica se ocupă cu prelucrarea 
informațiilor cu ajutorul calculatorului.

Există mai multe generații de sisteme de 
calcul. Primul calculator, fără sistem de 
operare a fost realizat de matematicianul 
englez Charles Babbage în anul 1837.

Prima generație de sisteme de calcul 
(1945-1955): Sisteme construite cu tuburi 
electronice cu vid și tablouri de comandă

În această perioadă Howard Aiken, de la 
Harvard, John Von Neumann, de la Institutul 
de Studii Moderne din Princeton, J. Presper 
Eckert și William Mauchley, de la Universitatea 
Pensylvania și Konrad Zuse, din Germania, 
au construit mașina de calculat cu ajutorul 
tuburilor electronice cu vid. Toate programele 
erau realizate în limbaj mașină și erau scrise 
pe cartele perforate. 

Ideea lui John Von Neumann de a introduce 
în interiorul calculatorului datele de intrare 
și programul de calcul a dus la crearea în 
anul 1949 a primului calculator cu program 
memorat  și programat direct de către operator. 

Primul calculator comercial a apărut în anul 
1950, numit UNIVAC (Universal Automatic 
Computer).

A doua generație de sisteme de calcul (1955-
1965): Sistem cu tranzistori și prelucrare pe 
loturi

Mașinile de calcul se aflau în încăperi 
speciale dotate cu aer condiționat. Tubul 
electronic a fost înlocuit cu  tranzistorul. Tot în 
această perioadă, calculatoarele au fost dotate 
cu tastatură și monitor. Calculatoarele erau 
folosite în general pentru calcule știintifice. 

A treia generație de sisteme de calcul 
(1965-1980): Sisteme cu circuite integrate și 
multiprogramarea

În această perioadă au apărut computerele 
stiintifice, ca IBM 7094 folosite pentru calcule 
numerice în știință și inginerie și computere 
comerciale, ca IBM 1401 folosite de banci și de 
companiile de asigurare.

În anul 1973 a apărut în Franţa primul 
microcalculator MICRAL, INTEL 8008.

În anul 1976, în SUA, Steve Jobs și Steve 
Wozniak au construit într-un garaj primul 
microcalculator de succes: APPLE I cu o 
memorie RAM de 8 KB și o memorie ROM de 
256 octeți.

Ei au înființat firma Apple Computer și 
în anul 1977 au construit Apple II - primul 
computer cu afișaj grafic color.

R E F E R A T E  M E T O D I C E

Istoria calculatorului

Cartelă perforată

Mașină ce lucrează cu cartelă perforată
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A patra generație de sisteme de calcul 
(1980-prezent): Calculatoarele personale

 Primul calculator personal numit “IBM 
5150 PC” a apărut în anul 1981 la New York, 
International Business Machines (IBM). Acesta 
avea o memorie de 84 KB și costa aproximativ 
3.500 de dolari, cu tot cu monitor. 

În România, primul calculator a fost construit 
în anul 1961, la Timişoara, în cadrul Institutului 
Politehnic. Calculatorul a purtat numele 
MECIPT-1 (Maşina Electronică de Calcul a 
Institutului Politehnic din Timişoara). Cu el 
s-a proiectat cupola Romexpo din Bucureşti. 
Calculatorul era de dimensiunea unei camere 
și consuma 10 kw/h.

Profesor: Profeanu Sanda
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Automobilul și poluarea

H
ai să dăm mână cu mână, cei cu inima română…, ne emoționează de fiecare 
dată, când îl ascultăm și ne amintește de năzuințele românilor de a fi uniți, 
de a înfăptui lucruri mărețe, care să înalțe poporul nostru. A trecut așadar un 
secol…, a trecut mai bine de un secol, de când am început să ne dezvoltăm și 
să ne emancipam, însă cunoaștem ce se întâmplă în realitate?

Activitatea umană la ora actuală se confruntă cu o multitudine de consecințe, 
care pun în pericol echilibrul natural al planetei. Faptul este fără precedent şi nu poate fi tratat 
ca un accident în dezvoltarea umanităţii. Este deci necesar ca orice act de creaţie tehnică, în 
primul rând să se pună în acord cu echilibrul atât de precar al naturii, care se află permanent 
în pericol. 

Fenomenul dinamic al dezvoltării industriei  și tehnologiei, în special al autovehiculelor 
rutiere, a adus după sine, pe lângă factorul activ de progres, şi câteva elemente negative, 
dăunătoare mediului şi implicit sănătăţii omului, elemente care trebuie limitate şi atenuate 
cu maximă exigenţă. Emisiile rezultate în urma arderii combustibilului au fost denumite 
generic «poluanţi» şi constituie un pericol în condiţiile în care concentraţia (densitatea) lor 
depăşeşte limitele posibilităţilor de absorbţie sau toleranţă, fiind astfel pus în pericol echilibrul 
ecosistemelor care asigură funcţiile biologice ale planetei.

În tabelul de mai sus este redat ciclul de descompunere naturală a celor mai cunoscute 
substanţe rezultate în urma arderii combustibilului în motoarele cu ardere internă, ce 
echipează autovehiculele.

În măsura în care un reziduu al activităţii economice industriale sau sociale depăşeşte 
o concentraţie maximă admisibilă (egală cu capacitatea de absorbţie sau de toleranţă a 
ecosistemului), acesta este definit în mod cert ca poluant şi atenţia acordată reducerii lui 
implică severe măsuri tehnicoeconomice ce nu de puţine ori, în ultimul timp, au dus la 
reorientări ale proceselor tehnologice sau ale producţiei industriale în ansamblu, în special în 
industria automobilelor. În tabel sunt trecute valorile maxim admise la nivel mondial, pentru 
gazele poluante generate de traficul auto.

Autovehiculele, prin emisiile de gaze de eșapament, măresc concentrația acestor elemente 
- oxizii de azot(Nox), monoxidul și dioxidul de carbon(CO,CO2), particulele în suspensie, 
dioxidul de sulf(SO2), plumbul(Pb), hidrocarburile poliaromatice(HC), compusii organici 
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15

volatili(benzenul), azbestul, aerosolii acizi, ozidul azotos, metanul și altele - care devin astfel 
periculoase pentru om, animale și vegetație. Nu numai aerul este poluat de emisiile auto, dar 
și solul, prin depunere de substanțe chimice, precum și apele, prin pătrunderea poluanților în 
cursurile de apa sau în apele subterane după care ajung tot în corpul nostru. Poluarea aerului 
datorată traficului auto nu afectează numai zonele unde sunt emise substanțele poluante. 
Aerul contaminat este purtat de vânt și produce mai multe efecte cu impact puternic asupra 
întregii planete. Efectul de seră reprezintă procesul care provoacă încălzirea planetei.

Automobilele poluează în mai multe feluri și nu doar otrăvind aerul, solul și apele. Foarte 
supărătoare este poluarea fonică, care are efecte dintre cele mai diferite asupra omului: 
stimulează stresul; crește presiunea arterială; provoacă mici disfuncții psihiatrice și tulburări 
ale somnului; scade abilitatea, dorința și eficiența muncii; scade abilitatea de comunicare 
(în special pe stradă); scade abilitatea de învățare; creste posibilitatea de accidente în 
timpul transportului; contribuie la creșterea numărului de persoane cu afecțiuni auditive și 
deranjamente cauzate de vibrații. Zgomotele care au intensitatea sonoră între 65...90 dB(A) 
sunt în general produse de traficul rutier şi de industrie.                

Cercetările efectuate la nivelul Uniunii Europene au ajuns la concluzia că circa 25% din 
populaţie este afectată de zgomotele civilizaţiei, cele mai nocive provenind de la traficul rutier.

Traficul auto mai contribuie și la poluarea spatiului, din cauza infrastructurii necesare 
(șosele, locuri de parcare, garaje) și la creșterea timpilor morți - „poluare a timpului” - datorită 
ambuteiajelor, timpului pierdut la semafor sau pentru găsirea unui loc de parcare.

Poluarea produsă de automobil nu se manifestă pe loc și nici în timp scurt. Ea reprezintă un 
proces acumulativ, invizibil pentru ochiul uman, care lovește de cele mai multe ori acolo unde 
te aștepți mai puțin - în copiii noștri.

Oamenii sunt expuși atât direct, cât și indirect, la poluarea produsă de autovehicule. Utilizarea 
intensivă a autoturismului, mai ales în oraș, nu reprezintă o cerință obligatorie a civilizației 
sau a unei vieți mai bune. Deși există tot mai des o atracție irezistibilă pentru autoturismul 
personal, fața nevazută a acestuia este înfricoșătoare. De aceea, reducerea folosirii mașinii și 
utilizarea altor mijloace de transport, devin o cerință obligatorie pentru păstrarea sănătății 
și a mediului în care trăim. Așadar, hai „să dăm mână cu mână”, să căutăm cât mai degrabă, 
soluții inteligente de reducerea acestui tip de poluare și să ne deschidem mintea, întrucât, 
omul nu înțelege că „ce seamănă, culege...”!

Prof. ing. Ileana Lupescu
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C
oncursurile școlare au ca obiectiv 
promovarea ideii de competiție 
și performanță la disciplinele cu 
competențe practice prevăzute în 
curriculumul școlar și se adresează 
elevilor care desfășoară stagii de 

practică, elevii care au aptitudini, înclinații și 
interese deosebite pentru calificările în care 
sunt pregătiți. Concursul școlar promovează 
excelența profesională și valorile etice, precum 
și fair-play-ul competițional.

Toți elevii premiați la concursul școlar vor 
beneficia de un program de mentorat, pentru 
clarificarea, stabilirea și atingerea obiectivelor 
profesionale proprii, precum și de sfaturi și 
sugestii concrete, personalizate, născute din 
experiența practică a mentorului în domeniul 
de activitate pentru care se pregătește elevul 
novice. Mentorii vor ajuta elevii premiați să 
identifice un job corespunzător și să aplice 
pentru acesta, să găsească ideea de afacere 
care li se potrivește cel mai bine și/sau să 
aleagă o rută optimă de continuare a studiilor/
cursurilor de formare-calificare.

Posibilitatea de a petrece 40 de ore în 
compania unui profesionist realizat, de a 
beneficia de ghidajul și povețele acestuia, 
și chiar posibilitatea de a observa în mod 

direct modul în care mentorul procedează 
în realizarea sarcinilor sale profesionale, 
constituie o experiență deosebit de valoroasă 
pentru un tânăr aspirant, de natură să îi 
confere un avantaj real pe o piață a muncii 
competitivă și adesea dură cu cei mai puțin 
experimentați. Nu în ultimul rând, mentorul 
însuși poate să ofere un loc de muncă 
viitorului absolvent, acesta din urmă având 
ocazia de a-și demonstra abilitățile tehnice-
profesionale, dar și calitățile personale – 
interes pentru auto-perfecționare, seriozitate, 
disciplină etc.

Ca o concluzie a organizării concursurilor 
școlare, ne exprimăm convingerea că asemenea 
evenimente reprezintă repere ale unei educații 
autentice, bazate pe pregătire practică și 
cunoștințe aplicative, pe competențe și 
abilități imediat utilizabile pe piața muncii, 
mai curând decât pe teoretizare excesivă și 
informații fără aplicabilitate practică. Succes 
în viața profesională și felicitări tuturor 
tinerilor participanți, care au dovedit o dată în 
plus că și-au însușit nu numai fundamentele 
teoretice ale meseriei pe care și-au ales-o, dar 
și iscusința practică de care au nevoie pentru 
o carieră de succes.

Prof. ing. Vîlcea Elena

Astăzi despre concursurile școlare

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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U
n sistem educaţional de calitate reprezintă premisa unei performanţe sporite 
pe piaţa muncii. Din acest motiv, extinderea şi diversificarea formelor de 
învăţare, asigurarea de abilităţi şi competenţe care să crească şansele de 
ocupare şi să faciliteze adaptarea rapidă a absolvenţilor la exigenţele locului 
de muncă, reprezintă priorităţi ale învățământului românesc actual.

Adaptarea continuă a ofertei de formare presupune şi mutarea accentului 
pe calitate şi eficienţă în formarea viitorilor specialişti, cu atât mai mult cu cât calificarea 
profesională într-o meserie trebuie privită ca o activitate complexă prin care o persoană 
dobândeşte ansamblul de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini ce permit desfăşurarea unei 
activităţi profesionale.

Un rol foarte important în motivarea şi stimularea elevilor în actul de cunoaştere şi formare 
profesională îl au şi concursurile şcolare şi concursurile pe meserii.

Concursurile pe meserii au ca obiectiv general promovarea ideilor de competiţie şi 
performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul şcolar. 

Concursurile pe meserii se adresează elevilor din învăţământul profesional cu înclinaţii 
deosebite, capabili de performanțe în domeniile studiate și urmăresc să stimuleze elevii care 
au interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific şi tehnico-aplicativ.

A participa la un concurs înseamnă a învăța să accepți că te poți încadra într-una din cele 
două categorii: cei care pierd și cei care câștigă. Pentru un elev, această lecție poate fi mai 
ușoară sau mai grea, în funcție de felul în care trăiește această experiență. 

Participarea  la concursurile pe meserii, concursuri  care se adresează atât elevilor din 
şcoala profesională cât şi elevilor din învăţământ liceal, domeniul tehnic, oferă următoarele 
avantaje:

• Pregătindu-se pentru un concurs, elevul are ocazia să afle o mulţime de lucruri noi, pe 
care poate nu le-ar fi aflat dacă nu ar fi participat la competiţie. De asemenea, pregătirea 
pentru olimpiade sau concursuri  îl poate orienta pe elev către o viitoare carieră.

• În afară de informaţiile noi despre domeniul pentru care se pregăteşte, elevul învaţă să îşi 
organizeze timpul, să facă faţă unei competiţii şi învaţă valoarea efortului şi disciplinei. 

• Pregătindu-se pentru un concurs, un elev are ocazia să înveţe ce înseamnă perseverenţa, 
răbdarea şi responsabilitatea.

• Concursurile şcolare sunt o modalitate de a verifica nivelul de pregătire la care se află 
elevul.

• Un rezultat slab la un concurs sau ratarea unui loc pe podium pot fi ocazii de a învăţa să 
facă faţă eşecului. Deşi pare paradoxal, un eşec poate fi o lecţie mai importantă pentru 
un elev decât un succes. A gestiona stările emoţionale care apar în astfel de momente, a 
nu renunţa şi a identifica factorii care au dus la un rezultat slab sunt abilităţi care îl vor 
ajuta pe elev atunci când se va confrunta cu alte situaţii dificile.

• Atunci când participarea la o competiţie se incheie cu rezultate bune, elevul învaţă să 
aibă încredere în sine şi descoperă că şi-a depăşit limitele. Toate acestea contribuie la 
creşterea stimei de sine.

• Prin intermediul concursurilor pe meserii din  învăţământului profesional, elevii vor fi 
pregătiţi pentru o nouă atitudine faţă de muncă, vor dobândi respect pentru lucrul bine 
făcut şi profesionalism. 

Concursurile pe meserii 
Oportunități de formare de noi competențe  
și de valorizare personală

R E F E R A T E  M E T O D I C E
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Organizarea concursurilor pe meserii din domeniul tehnic oferă beneficii: 

1. pentru elevi: 
• egalitatea şanselor; 
• responsabilizarea privind propria pregătire profesională; 
• creşterea şanselor de ocupare a unui loc de muncă. 

2. pentru angajatori: 
• încredere în calitatea învăţământului profesional şi tehnic; 
• corelarea ofertei de formare profesională cu cererea; 

3. pentru societate:
• responsabilizarea şcolii, ca element cheie în asigurarea calităţii formării; 
• creşterea atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic. 

4. pentru unităţile  şcolare: 
• încredere în propria ofertă de formare; 
• creşterea satisfacţiei beneficiarilor (elevi, angajatori, părinţi etc.); 
• şanse de angajare sporite pentru absolvenţi; 
• accesul la informaţii privind practici şi experienţe de succes. 

Bibliografie:
Cadrul naţional pentru asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, manual de 

autoevaluare , 2008

Prof. ing. Ciochină-Ionescu Mariana



19

D
in punct de vedere etimologic, 
termenul „metodă” provine 
din limba greacă („metha” = 
„spre”; „odos” = „cale”) şi de-
semnează o cale eficientă de 
urmat pentru atingerea anu-

mitor scopuri.
Prin „metodă de învăţământ” se înţelege, 

aşadar, o modalitate comună de acţiune 
a cadrului didactic şi a elevilor în vederea 
realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte 
cuvinte, metoda reprezintă „un mod de a 
proceda care tinde să plaseze elevul într-o 
situaţie de învăţare, mai mult sau mai puţin 
dirijată”.

Sub raportul structurării, metoda este un 
ansamblu organizat de operaţii, de procedee.

În anumite situaţii, o metodă poate 
deveni procedeu în cadrul altei metode 
(ex. problematizarea poate fi inclusă într-o 
demonstraţie).

Metodologia didactică desemnează sistemul 
metodelor utilizate în procesul de învăţământ 
precum şi teoria care stă la baza acestuia. 
Sunt luate în considerare: natura, funcţiile, 
clasificarea metodelor de învăţământ, precum 
şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea 
cerinţelor de utilizare.

Metodele de învăţământ sunt un element 
de bază al strategiilor didactice, în strânsă 
relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu 
modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, 
opţiunea pentru o anumită strategie didactică 
condiţionează utilizarea unor metode de 
învăţământ specifice.

Totodată, metodele de învăţământ fac 
parte din condiţiile externe ale învăţării, care 
determină eficienţa acesteia. De aici decurge 
importanţa alegerii judicioase a metodelor 
corespunzătoare fiecărei activităţi didactice.

Sistemul metodelor de învăţământ conţine:
- metode tradiţionale, cu un lung istoric 

în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate 
cu condiţia reconsiderării şi adaptării lor la 
exigenţele învăţământului modern;
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- metode moderne, determinate de 
progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, 
unele dintre acestea, de exemplu, se apropie 
de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l 
pe elev în situaţia de a dobândi cunoştinţele 
printr-un efort propriu de investigaţie 
experimentală; altele valorifică tehnica de 
vârf (simulatoarele, calculatorul).

În şcoala modernă, dimensiunea de bază 
în funcţie de care sunt considerate metodele 
de învăţământ este caracterul lor activ adică 
măsura în care sunt capabile să declanşeze 
angajarea elevilor în activitate, concretă 
sau mentală, să le stimuleze motivaţia, 
capacităţile cognitive şi creatoare.

Un criteriu de apreciere a eficienţei 
metodelor îl reprezintă valenţele formative 
ale acestora, impactul lor asupra dezvoltării 
personalităţii elevilor.

Metode de învățământ
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CLASIFICAREA METODELOR  
DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Clasificarea metodelor de învăţământ se 
poate realiza în funcţie de diferite criterii.

I. după criteriul istoric: metode clasice 
(tradiţionale): expunerea, conversaţia, exerciţiul 
etc.; metode moderne: studiul de caz, metoda 
proiectelor, metode de simulare, modelarea 
etc.;

II. după funcţia didactică prioritară pe 
care o îndeplinesc:

1) metode de predare-învăţare propriu-
zise, dintre care se disting: a) metodele de 
transmitere şi dobândire a cunoştinţelor: 
expunerea, problematizarea, lectura etc.; 
b) metodele care au drept scop formarea 
priceperilor şi deprinderilor: exerciţiul, 
lucrările practice etc.; 2) metode de evaluare

III. după modul de organizare a activităţii  
elevilor: metode frontale (expunerea, demonstraţia);  
metode de activitate individuală (lectura); 
metode de activitate în grup (studiul de caz, 
jocul cu roluri); metode combinate, care se 
pretează mai multor modalităţi de organizare 
a activităţii (experimentul);

IV. după tipul de strategie didactică în 
care sunt integrate: algoritmice (exerciţiul, 
demonstraţia); euristice (problematizarea);

V. după sursa cunoaşterii (care poate 
fi experienţa social-istorică a omenirii, 
explorarea directă sau indirectă a realităţii 
sau activitatea personală), la care se adaugă 
un subcriteriu: suportul informaţiei (cuvânt, 
imagine, acţiune etc), prof. Cerghit propune o 
altă clasificare şi anume:

1.  metode de comunicare orală: expozitive, 
interogative (conversative sau dialogate); 
discuţiile şi dezbaterile; problematizarea;

2. metode de comunicare bazate pe limbajul 
intern (reflecţia personală); 

3. metode de comunicare scrisă (tehnica 
lecturii);

4. metode de explorare a realităţii: a) metode 
de explorare nemijlocită (directă) a realităţii: 
observarea sistematică şi independentă;  
experimentul; învăţarea prin cercetarea 
documentelor şi vestigiilor istorice; b) metode 
de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii: 
metode demonstrative; metode de modelare;

5. metode bazate pe acţiune (operaţionale 

sau practice): a) metode bazate pe acţiune 
reală / autentică): exerciţul; studiul de caz; 
proiectul sau tema de cercetare; lucrările 
practice; b) metode de simulare (bazate pe 
acţiune fictivă): metoda jocurilor: metoda 
dramatizărilor; învăţarea pe simulatoare.

Acestor categorii li se adaugă un alt tip de 
metode şi anume metodele de raţionalizare 
a învăţării şi predării: metoda activităţii cu 
fişele; algoritmizarea; instruirea programată; 
instruirea asistată de calculator (I.A.C.).

Metodele expozitive (expunerea) constau 
în transmiterea sistematică a unui volum mare 
de cunoştinţe prin intermediul cuvântului 
cadrului didactic. Pot îmbrăca următoarele 
forme:

Povestirea constă în nararea unor fapte, 
evenimente, într-o formă expresivă, menită să 
declanşeze stări afective la elevi. Se foloseşte 
cu prioritate la clasele primare.

Descrierea urmăreşte evidenţierea părţilor 
componente sau caracteristicilor unui 
obiect sau fenomen, de cele mai multe ori în 
prezenţa obiectului descris.

Explicaţia constă în clarificarea unui adevăr 
ştiinţific, pe baza unui şir de argumentaţii.

Obiectul explicaţiei (un concept, un 
fenomen, un principiu, o lege, o regulă) este 
prezentat astfel încât să devină inteligibil 
pentru elevi. La baza prezentării poate sta 
fie un demers inductiv (un fapt particular 
este explicat prin trimitere la general, la 
lege) fie un demers deductiv (se pleacă de la 
un principiu, o lege şi se analizează cauzele, 
premizele, consecinţele, aplicaţiile).

Prelegerea constă în transmiterea unui 
volum mare de informaţii, selectate şi 
organizate pe baza unui plan de idei. Pe 
parcursul prelegerii, profesorul recurge la 
argumentări, definiţii, comparaţii, exemple, 
concluzii în vederea prezentării accesibile şi 
convingătoare a temei propuse.

Prelegerea este o metodă de bază în 
învăţământul superior, dar poate fi utilizată şi 
la clasele mari, în special sub forma prelegerii 
introductive (pe baza căreia profesorul 
expune cu anticipaţie problematica unei noi 
teme) sau a prelegerii de sinteză (destinată 
prezentării, într-o formă sintetică, a unui 
material mai amplu care a fost deja transmis).
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Metodele expozitive sunt utilizate pentru 
transmiterea acelor cunoştinţe care, datorită 
volumului sau gradului de complexitate, nu 
pot fi dobândite de elevi prin efort propriu.

Metodele expozitive se caracterizează 
printr-o serie de avantaje datorită cărora 
sunt frecvent utilizate în învăţământ. Dintre 
acestea, menţionăm: reprezintă o cale simplă 
şi economică de comunicare a cunoştinţelor 
(un volum mare de informaţii este transmis 
într-un timp scurt); oferă posibilitatea 
unei abordări sistematizate şi integrale a 
temei tratate şi, totodată; oferă posibilitatea 
clarificării noţiunilor de bază; furnizează 
un suport pentru studiul individual; permit 
adaptarea discursului verbal la nivelul 
intelectual al elevilor.

Pe de altă parte, metodele expozitive sunt 
criticate pentru limitele (dezavantajele) pe 
care le prezintă: determină la elevi o stare de 
receptare pasivă, cunoştinţele fiindu-le oferite 
sub formă de produse finite; conexiunea 
inversă nu se realizează în mod corespunzăto; 
nu există posibilităţi de tratare diferenţiată a 
elevilor.

Cerinţe în utilizarea metodelor expozitive: 
selectarea şi sistematizarea riguroasă a 
informaţiilor prezentate; alegerea celor 
mai semnificative şi accesibile exemple, 
argumente, aplicaţii; evidenţierea planului de 
idei prin anunţarea sau scrierea lui la tablă; 
îndrumarea activităţii de luare a notiţelor de 
către elevi; utilizarea unui limbaj ştiinţific 
accesibil; îmbinarea judicioasă a comunicării 
verbale cu cea paraverbală (ritm, intonaţie, 
accent, pauză) şi nonverbală (mimică şi 
gestică); folosirea de mijloace audiovizuale 
(diapozitive, folii pentru retroproiector ş.a.); 
crearea unor situaţii – problemă pe parcursul 
expunerii; intercalarea unor momente de 
conversaţie etc.

Ca variante noi ale metodelor expozitare 
menţionăm:

- Prelegerea (expunerea) cu oponent: 
„oponentul” – un al doilea cadru didactic 
sau un cursant special pregătit – intervine pe 
parcursul expunerii cu întrebări, aprecieri 
critice, sugerând auditoriului noi perspective 
în abordarea temei. În acest sens, este 
necesară o regizare prealabilă a desfăşurării 
prelegerii.

- Prelegerea în echipă: expunerea este 
realizată de o echipă de cadre didactice, 
fiecare analizând un anumit aspect al temei 
şi completându-se reciproc.

- Prelegerea-dezbatere: cadrul didactic 
expune ideile principale, apoi urmează 
o dezbatere în care cursanţii analizează, 
exemplifică, aplică aceste idei în conformitate 
cu experienţa personală.

- Conversaţia este o metodă care valorifică 
dialogul în vederea realizării obiectivelor 
procesului de învăţământ.

După funcţia didactică vizată cu prioritate, 
se desprind următoarele forme principale ale 
conversaţiei:

- conversaţia de verificare (catihetică), în care 
întrebările sunt de tip reproductiv, vizând 
cunoştinţe predate şi învăţate şi solicitând cu 
prioritate memoria;

-  conversaţia euristică, în care întrebările 
sunt de tip productiv, solicitând cu prioritate 
gândirea în prelucrarea şi sistematizarea 
datelor cunoscute în vederea unor comparări, 
interpretări sau exprimări de opinii 
personale. Se ajunge astfel la cunoştinţe noi, 
„descoperite” de elevi prin efort personal 
(etimologic: „evriskein”, gr. = „a descoperi”). 
Se mai numeşte şi conversaţie socratică; 
părintele ei fiind considerat filosoful grec 
Socrate.

- conversaţia de consolidare, prin care 
se urmăreşte repetarea şi sistematizarea 
cunoştinţelor.

Formularea întrebărilor presupune respectarea 
următoarelor cerinţe: să fie formulate corect, 
simplu, accesibil; să fie adresate întregii 
clase; să nu sugereze răspunsul; să fie gradate 
şi variate; să stimuleze operaţiile gândirii, 
să declanşeze, pentru găsirea răspunsului, 
o activitate intelectuală cât mai intensă; 
să fie urmate de o pauză suficientă pentru 
construirea răspunsului.

Elevii trebuie solicitaţi şi îndrumaţi să 
adreseze şi ei întrebări cadrului didactic sau 
colegilor.

O altă categorie de cerinţe vizează răspunsurile. 
Acestea vor fi: corect formulate, din punct 
de vedere ştiinţific, stilistic şi gramatical; 
complete; argumentate; sancţionate (confirmate) 
de cadrul didactic sau colegi.
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Metoda dezbaterilor. Considerată ca 
variantă a metodei conversaţiei, metoda 
dezbaterilor presupune luarea în discuţie, de 
către un grup de cursanţi, a unei probleme, 
în condiţiile în care: cursanţii dispun de 
o pregătire în domeniu; există un climat 
favorabil schimbului de opinii; profesorul are 
rolul de moderator.

Problematizarea. Esenţa acestei metode 
constă în crearea, pe parcursul învâţării, a 
unor „situaţii-problemă” şi rezolvarea acestora 
de către elevi care, pornind de la cunoştinţe 
anterior însuşite, ajung la adevăruri noi. 
Noile cunoştinţe nu mai sunt astfel „predate” 
elevilor gata elaborate ci sunt obţinute prin 
efort propriu.

„Situaţia-problemă” este de obicei definită 
ca un conflict care se declanşează între 
datele vechi şi datele noi pe care le primeşte 
elevul şi care par să le contrazică pe primele. 
Contradicţia poate apărea între teorie şi 
aspectele practice, între general şi un caz 
particular, între experienţa emipirică şi 
cunoştinţele ştiinţifice etc. Se creează astfel 
o stare de tensiune psihică, de nelămurire, 
de curiozitate care declanşează activitatea 
de cunoaştere, de rezolvare a problemei, 
prin formulare de ipoteze, verificarea lor şi 
desprinderea unor concluzii.

Instruirea prin problematizare se poate realiza 
la diferite nivele: expunerea problematizată 
de către profesor a materialului de învăţat; 
crearea de către profesor a unei situaţii 
problemă şi rezolvarea ei de către elevi 
împreună cu profesorul; Crearea de către 
profesor a unei situaţii problemă şi rezolvarea 
ei de către elevi în mod independent; sesizarea 
şi rezolvarea problemei de către elevi.

Problematizarea este o metodă cu un înalt 
potenţial formativ; ea contribuie la dezvoltarea 
operaţiilor gândirii, a capacităţilor creatoare, 
la cultivarea motivaţiei intrinseci, la educarea 
independenţei şi autonomiei în activitatea 
intelectuală.

Problematizarea poate deveni un procedeu 
eficient de activare a elevilor în cadrul altor 
metode (expunere, demonstraţie) sau poate 
căpăta o extindere mai mare în metoda 
studiului de caz (cazul este o problemă mai 
complexă).

Lectura (studiul cărţii). În cazul acestei 
metode, sursa informaţiilor o reprezintă textul 
scris în primul rând manualul, dar şi lucrări de 
specialitate, dicţionare, enciclopedii, reviste, 
culegeri ş.a. Elevii citesc cu intenţia de a 
învăţa, dobândind astfel cunoştinţe prin efort 
personal.

Utilizarea acestei metode presupune 
valorificarea unor tehnici de lectură (cum 
ar fi: lectura rapidă, lectura activă, lectura 
explicativă, lectura selectivă) precum şi a 
unor deprinderi şi obişnuinţe de stocare şi 
prelucrare a informaţiilor (ca deprinderea 
de a lua notiţe, a extrage ideile principale, a 
alcătui o fişă, un conspect etc).

Valoarea metodei constă în special în 
consolidarea acestor tehnici de activitate 
intelectuală.

Observarea sistematică şi independentă. 
Metoda presupune urmărirea, investigarea 
unor obiecte sau fenomene în vederea 
obţinerii de informaţii despre acestea.

Ca metodă de învăţământ, observarea este 
intenţionată, organizată şi sistematică.

Cerinţe în utilizarea acestei metode: 
existenţa unor obiective clare şi a unor 
sarcini concrete; asigurarea unui caracter 
riguros şi sistematic (eşalonată în timp, pe 
perioade distincte, desfăşurată după un plan 
etc); antrenarea cât mai multor analizatori 
în activitatea de observare; asigurarea unei 
atitudini active a elevilor pe parcursul 
observării (efectuează analize, comparaţii, 
clasificări ş.a.); consemnarea riguroasă a 
rezultatelor (în caiete, fişe etc.); prelucrarea şi 
interpretarea datelor observate; valorificarea 
informaţiilor obţinute în activităţi ulterioare.
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R E F E R A T E  M E T O D I C E

Fantasticul de sorginte istorică 
în romanul „Domnișoara Christina” 
de Mircea Eliade

R
omanul “DOMNIŞOARA CHRISTINA”, apărut în 1936, este o poveste cu strigoi, 
într-o lume căzută pradă blestemului, pe care un tânăr o salvează, ucigând a 
doua oară strigoiul cu un drug de fier împlântat în inimă. 

Domnişoara Christina, sora mai mare a doamnei Moscu, omorâtă în timpul 
Răscoalei din 1907, revine sistematic la conac, tulburând existenţa întregii 
familii. La conac se întâmplă lucruri extraordinare, cum ar fi dispariţia în 

timpul nopţii a vitelor, a servitorilor, Simina (fetiţa cea mică a familiei) se comportă ca o 
vrăjitoare, Sanda (fata cea mare) şi doamna Moscu au stări ciudate, oaspeţii care sosesc la 
conac (pictorul Egor Paschievici şi arheologul Nazarie) simt o atmosferă apăsătoare şi prezenţa 
unui strigoi. Prietenul Sandei, Egor, este supus atracţiei pentru Christina care, pătrunzându-i 
în vise, în încercarea de a se reîntoarce în lumea oamenilor, pe calea unei dragoste “normale”, 
îl transformă în obiectul unor pasiuni erotice morbide. Simina stăpâneşte şi ea arta seducţiei, 
fiind la fel de violentă ca şi maestra ei. Refuzând iubirea, Egor iese din transă, răstoarnă lampa 
producând un incendiu la conac, nu înainte de a auzi blestemul rostit de Christina: ”Mă vei 
căuta o viaţă întreagă, fără să mă găseşti! Vei 
muri tânăr, ducând în mormânt şuviţa asta 
de păr!”. Egor rupe portretul Christinei, o 
găseşte pe Simina lipsită de vlagă în pivniţă 
şi înfige un fier de plug în inima Christinei. 
Sanda moare lent, doica şi doamna Moscu 
înnebunesc. Totul se termină, timpul curge 
înapoi, oamenii încep să se comporte ca în 
1907, suprinşi de spaimă, disperare, furie 
neputincioasă. Prozatorul construieşte un 
univers imaginar plin de semnele prezenţei 
nefaste a strigoiului. Conacul părăsit de slugi 
e în paragină, devitalizarea atinge întreaga 
natură. Prozatorul se păstrează în sfera 
superstiţiilor populare, fiindcă vraja dispare 
când Egor săvârşeşte ritualul stârpirii 
strigoilor şi distruge portretul moartei. 

E. Simion definea naraţiunile lui M. 
Eliade drept “o arhitectură de semne ce apar 
şi dispar ritualic”. Semnul este considerat 
“mesagerul unui simbol nedovedit încă, 
o iscoadă a miracolului.” Eliade utilizează 
un vechi motiv fantastic, acela al tabloului 
însufleţit, ce poate fi considerat un arhetip 
după care va avea loc viitoarea întrupare. 
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Conform dicţionarului de simboluri al Doinei Rusti, 
tabloul reprezintă “o imagine învestită cu puteri 
magice, revelează mistere, fascinează spiritul şi 
introduce fiinţa într-un univers atemporal. Nazarie 
simte că locul e blestemat: ”Nu e nimic sănătos aici”. 
Eliade tratează tema strigoiului “din perspectiva 
efectelor pe care le are experienţa lui Egor, un pictor 
sedus fără să ştie de fantoma unei moarte. ”Egor 
este ademenit în lumea strigoiului prin intermediul 
visului care, în lumea umbrelor este înfățișat ca o 
reuniune mondenă, unde se dansează. La capătul 
sălii de dans însă se află un coridor dincolo de care 
asteaptă strigoiul. Acolo se sfârșește lumea morților. 
Transformarea în strigoi formează o tentativă de 
a continua un destin terestru neîmplinit. Simţind 
o puternică nostalgie faţă de condiţia umană, 
domnişoara Christina revine pentru a-şi continua 
viaţa întreruptă brusc din cauza crimei. Reîntoarcerea 
în planul terestru nu se poate înfăptui decât pe baza 
sacrificiului, existenţa strigoiului presupunând 
deci, implicit, negarea vieţii celorlalţi. Ceea ce îl 
fascinează pe scriitor în trista poveste a eroinei sale 

este condiţia dramatică a personajului. Domnişoara Christina nu se poate detaşa de existenţa 
ei de odinioară, motiv pentru care ea încearcă să comunice şi pe mai departe cu lumea celor 
vii, sperând într-o împlinire a destinului ei prin dragoste. Începând cu această noapte, visul 
dobândeşte un rol esenţial, prin intermediul lui realizându-se comunicarea dintre Egor şi 
domnişoara Christina. Legătura cu tabloul admirat în timpul zilei este mediată de subiectul 
visului, care este pictura. Domnişoara Christina este conştientă de puterea ei malefică, dar pe 
Egor îl menajează deoarece el este alesul iubirii. Pictorul nu e înspăimântat de viziunea ce i 
se arată, fiindcă îl protejează conştiinţa faptului că visează. Dar ceea ce a fost considerat doar 
un vis continuă şi în starea de veghe:“ - De aici, din lume mea, eu voi veni în fiecare noapte la 
tine; la început, în somn, Egor, şi pe urmă în braţele tale, dragostea mea… Să nu-ţi fie teamă, 
Egor, să crezi în mine…În acea clipă, Egor se deşteptă brusc. Îşi amintea cu o extraordinară 
preciziune fiecare amănunt al visului. Nu mai era înspăimântat. Toată fiinţa lui era răvăşită ca 
după un mare efort. Ceea ce l-a mirat întâi a fost parfumul puternic de violete, dar parfumul 
stăruia, ameţindu-l. Zări deodată alături de el, mănuşa neagră a domnişoarei Christina. “Nu 
m-am deşteptat din vis, îşi spuse el, înspăimântat. Trebuie să încerc ceva, să mă deştept. Am 
să înnebunesc dacă nu mă deştept.” Se miră el însuşi de luciditatea cu care cugeta. Aştepta, cu 
o extraordinară nădejde, să se trezească. Dar îşi simţi mâna pe frunte; se surprinse pipăindu-
se. Îşi muşcă puternic buza de jos. Simţi durerea…”Asistăm, în felul acesta, la o confuzie între 
vis şi realitate. Dovezile palpabile ale realităţii planului oniric sunt date de parfumul puternic 
de violete ce stăruie în cameră şi de găsirea mănuşii domnişoarei Christina. Arta scriitorului 
constă în modul în care face trecerea de la un plan la celălalt. În realizarea acestui lucru îl 
ajută mijloacele prin care sunt percepute cele două nivele, senzaţiile din vis fiind la fel de 
autentice ca cele din starea de veghe. Egor vede în vis, simte mirosul de violete şi o aude 
vorbind pe domnişoara Christina. Deşi visul are drept scop prevestirea realităţii, confuzia 
dintre cele două planuri se datorează şi identităţii cadrului în care se desfăşoară evenimentele. 
Autorul ştie să interfereze întâmplările din vis cu cele din starea de veghe făcând ca realul 
să comunice cu imaginarul. Ivirea zorilor duce la destrămarea visului şi la dispariţia arătării 
malefice. Experienţa trăită de Egor demonstrează însă certitudinea existenţei strigoiului. Deşi 



25

ameninţarea se şterge odată cu lumina zile, evenimentele încep să aibă o desfăşurare din ce în 
ce mai rapidă. Cu cât femeia-vampir se concretizează mai puternic, cu atât boala misterioasă 
a Sandei avansează mai vertiginos. De altfel, ea are o taină pe care nu o poate deconspira, 
păstrând astfel ambiguitatea textului. În odaia fetei mirosea a sânge, iar mulţimea ţânţarilor 
vestesc sacrilegiul. Ni se sugerează şi modalitatea prin care se realizează sângerosul ritual: 
mortul-viu cere mâna sau braţul celui adormit ca să-l sărute. Noua jertfă este cerută prin 
intermediul Siminei, care-şi manifestă astfel, rolul de mesager demonic între cele două lumi. 
Sanda, fiind domnişoară mare, este aptă pentru sacrificiu.

Aşa cum reiese din mărturisirile sale, Mircea Eliade nu a intenţionat să situeze în centrul 
dramei tema folclorică a strigoiului, temă frecventă şi în alte literaturi. Prozatorul a fost 
perocupat în special de relaţiile ce se stabilesc între domnişoara Christina şi Simina, nepoata 
ei mai mică, devenită un emisar al tenebrelor. Această copilă de vreo noua ani suferă o iniţiere 
în moarte prin intermediul domnişoarei Christina, care reuşeşte să pună stăpânire pe ea. 
Comunicarea dintre cele două fiinţe are drept scop familiarizarea Siminei cu prezenţa fizică a 
strigoiului, ceea ce va duce la înlăturarea spaimei şi la dobândirea unei neobişnuite maturităţi 
spirituale în raport cu vârsta fragilă a personajului. Sub o înfăţişare angelică, Mircea Eliade ne 
prezintă un adevărat monstru. Întâlnirea cu mătuşa ei moartă o metamorfozează radical pe 
Simina, schimbându-i înfăţişarea. Evoluţia personajelor este inversă. În timp ce domnişoara 
Christina refuză să accepte condiţia de strigoi, integrându-se în lumea oamenilor prin orice 
sacrificii, Simina pătrunde în universul acesteia, devenind adevărata arătare. Seara următoare 
ne transpune din nou în planul oniric. De data aceasta, prin intermediul visului, are loc o 
întoarcere în timp, la un bal din 1900. Visul se dovedeşte iniţiatic, având funcţia de a prefigura 
viitoarea întâlnire dintre Egor şi Christina ce reprezintă momentul culminant al romanului. 
După o iniţiere îndelungată prin intermediul visului, moarta îndrăgostită i se arată lui Egor în 
chip de femeie. Descoperirea rănii sângerânde de pe trupul femeii-strigoi desface însă vraja, 
pictorul reîncepând să acţioneze sub semnul raţiunii. Refuzând iubirea unui mort-viu, Egor 
este condamnat la cel mai aspru blestem: căutarea zadarnică a împlinirii destinului său prin 
iubire. Domnişoara Christina dispare, iar odaia este purificată prin intermediul flăcărilor. 
Dezvăluirea tainei strigoiului este semnificativă, căci îl condamna definitiv pe Egor la nebunie, 
fixat între viață și moarte. Deși respinsese orice legătură cu Christina, numai după ce îi închide 
acesteia contactul cu lumea, el este cuprins de o tristețe iremediabilă și moare în scurt timp. 
Prin urmare, blestemul Christinei schimbă destinul eroului și își împlinește funcția magică. 
Focul are, în “Domnișoara Christina”, rolul de a dizolva răul și păcatele lumii, este materia 
pedepsitoare a iadului. El mistuie conacul boieresc, purificând locul blestemat și demonizat, 
dar anunță și intrarea lui Egor în lumea strigoilor. Inițial, în roman, el apare ca o “umbră 
sângerie” – o imagine care prefigurează scena în care Simina zace însângerată pe mormântul 
Christinei – apoi devine atotstăpânitor – după ce Egor străpunge inima strigoiului. El este 
“o limbă uriașă” ce se înalță în  “aburul albăstrui”. Este o imagine sugestivă pentru starea de 
hipnoză în care intră personajul copleșit de deznădejde. Imaginea sugestivă pentru blestemul 
singurătății este aceea a focului devenit  “aripă fără început și fără sfârșit”.

Romanul este o hierofanie, căci surprinde o manifestare a sacrului în lumea profană. 
Hierofania definește, în opinia Doinei Rusti, ”semnul purtător al sacrului, îndumnezeirea unui 
spațiu, a unui lucru, săvârșirea conștientă sau nu a unei acțiuni care permite imersiunea în 
misterele capitale.”  Egor este un inițiat din acest punct de vedere, căci lui i se oferă posibilitatea 
de a trece într-o altă dimensiune, altă stare a lumii, printr-un ritual secret.

E.Simion apreciază că  “Ceea ce dă farmec acestui roman este modul în care M. Eliade, 
pornind de la experiența concretă din folclor, arată cum se constituie o <revelație> în lumea 
răului și ce efecte are ea în plan existențial.”

Prof. Crețan Mihaela
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D I V E R T I S M E N T

Rebus despre romanul  
„Domnișoara Christina”  

de Mircea Eliade

1.	 Fiica mai mare a gazdelor protagonistului.
2.	 Prenumele personajului principal.
3.	 Numele de familie al gazdelor protagonistului.
4.	 Nu ar trebui dezvăluita de personajul principal.
5.	 Sentiment pe care-l trăiesc Egor, Sanda, Christina.
6.	 Este povestit de doică (neartic.).
7.	 Motiv prezent în roman, preluat din proza romantică şi din folclor (artic.).
8.	 Locul în care „se odihneşte” strigoiul(în acest roman)..
9.	 Prenumele prietenului lui Egor.
10.	Permite accesul în pivniţă.
11.	Meseria lui Egor.
12.	Ocupatia lui Nazarie.
13.	În credinţa populară, îndepărtează strigoiul (plantă).
14.	Fiica mai mică a gazdelor.

            15. E rostit pentru a dezlega farmecele/vraja.
16. Îl rosteşte Christina la adresa lui Egor.
17. Ilustrează planul oniric şi facilitează întâlnirea lui Egor cu Christina (artic.).
18. Concept ce defineste manifestarea sacrului in lumea profana.
19. Rolul focului în operele literare (adjectiv).

Prof. Mihaela Crețan

Completați cu informații referitoare la romanul ,,Domnișoara Christina” de Mircea Eliade, 
urmând sugestiile de mai jos:
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Cu bani

Orizontală

1. Cu bani (pl.). 2. De râs; fost-am lele cât am fost. 3. Concursuri de bani. 4. 
Artizan al problemei în cauză. 5. Institutul de Management în Asigurări (abrev.); 
folosință. 6. Căluți dobrogeni; spus prin viu grai. 7. O să; pot fi și moștenitori. 8. A 
lucra pământul; suprafață agricolă (pl.). 9. Recunoscută la nivel mondial.

Verticală

1. Unitate de măsură maritimă (pl.); recunoscut “cu arici” în buzunar. 2. Deloc 
pe placul legii (fem.). 3. Peste măsură (pl.); poate fi și fiscal. 4. Prenume feminin; 
prudență în fază incipientă (!). 5. Un total nefinalizat (!); necesar pentru noroc. 6. 
Rude diverse. 7. Talcioc manual. 8. Rași dezordonat (!); vitralii de mijloc (!). 9. Fără 
de valoare, de regulă (pl.).

Prof.  Corneliu Colpacci

D I V E R T I S M E N T
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Ghicitori

1. Înaintea cui 
Trebuie să-şi scoată fiecare pălăria? 

2. Cine le face pe toate cu măsură?

3. Am o cloşcă, 
C-o aripă neagră şi una albă.
Cu cea neagră îşi adună puii,
Cu cea albă îi împrăştie.

4. Peste tot găsești în lume
Cinci frați cu același nume. 

5. Arunci sus, îi alb
Pică jos, îi galben. 

D I V E R T I S M E N T
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11. Bucățică de cărbune, 
Cu veșmânt de lemn,
Pe hârtie lasă urme
Scriind orice semn.

Colectivul de elevi din clasa a IX-a D

6. Pe bătrâni îi sprijinesc,
Pe călători întovărășesc, 
Pe cei răi îi pedepsesc.

7. Zi și noapte,
Stau de pază;
N-am picioare
Și tot umblu;
N-am nici mână
Și tot bat.

8. Zece-o bat să intre-n plasă
Unu-o prinde și n-o lasă.

9. Are foi și scoarță
Dar nu e copac,
Cine-o înțelege
Minte are-n cap

10. Nu sunt carte, dar am foi
Pregătite pentru voi
Cu linii sau pătrățele
Să puteți scrie pe ele.
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Bancuri

Un copil plângea pe hol. Profesoara îl vede. 
– Copile, de ce plângi?
– Un copil mi-a furat plăcinta!
– A fost cu intenţie?
– Nu, cu brânză…..

Învăţătorul a scris în carnetul elevei:
– „Liliana vorbeşte prea mult”.
Tatăl, semnând observaţia de luare la cunoştinţă, adaugă:
– „Dacă i-aţi cunoaşte mama…”

Soţia pleacă în delegaţie, în interes de serviciu.
Soţul îl trezeşte pe copilaş de dimineaţă, îi pregăteşte micul dejun şi îl ia de mână să îl ducă 

la grădiniţă.
La grădiniță, educatoarea îi spune că acest copil îi este necunoscut.
Îl duce la o a doua grădiniţă şi la a treia.
Când ies de la a patra grădiniţă, copilul îi spune:
– Tăticule, încă o grădiniţă şi eu astăzi chiar că întârzii la şcoală…

Familia merge într-un parc de distracţii şi la un concurs câştigă un ursuleţ de pluş. Tatăl îi 
strânge pe copii şi îi întreabă:

– Ia să vedem… cine este cel mai cuminte şi ascultător, cine nu face mofturi niciodată, cine 
nu iese din cuvântul mamei?

Copiii, fără să stea prea mult pe gânduri, răspund în cor:
– Bine, tati… ia tu ursuleţul!

Copilul unui maniac de internet îl întreabă pe tatăl său:
– Tati, noi de ce avem cinci degete la mână dacă mouse-ul are doar două butoane?

Întrebare la un post de radio:
– Cum pot să-mi învăț copilul cât înseamnă TVA-ul?
Răspuns:
– Mâncându-i un sfert din înghețată.

Un tânăr fotbalist, foarte talentat, îl întreabă pe patronul clubului:
– Cât de mare va fi salariul meu?
– La început 10.000 de euro pe lună, iar mai târziu mai mare.
– Bine, atunci vin mai târziu.

D I V E R T I S M E N T
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Tată, pot să mă uit la televizor?
– Uită-te liniștit, numai să nu-l aprinzi.

Bunicul și nepotul său discutau.
Nepotul spune :
– Am pe Facebook o grămadă de prieteni pe care nu i-am întâlnit niciodată!
Bunicul răspunde:
– Pe vremea mea îi numeam prieteni imaginari…

Profesorul către elev:
– De ce tema ta pare scrisă de tatăl tău? Seamană cu scrisul lui de mână!
Elevul:
– Pentru că i-am folosit stiloul!

Care este primul lucru pe care îl face un rege sau o regină când vine la tron?
Se așază.

Am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta?
– Cred că ar trebui să faci urgent un duș.

Discuție între tată și fiu:
– Știi că eu folosesc PC, tabletă, MP3, smartphone… Voi ce foloseați la școală pe vremea 

voastră?! întreabă fiul curios.
– Mintea!

Un tătic cu băiețelul, la cinema, văd un film cu indieni.
– De ce se vopsesc pe față, tati?
– Se pregătesc de război, fiule.
Într-o dimineață…
– Tati, tati, hai să ne facem valizele și să plecăm repede!
– De ce?
– Pentru că mama se pregătește de război!

Într-o zi, o fetiță se duce la veterinar împreună cu pisica ei. Ajunge acolo și îi spune 
veterinarului că animăluțul ei nu poate să respire.

Atunci veterinarul o întreabă pe fetiță:
– Și atunci cum miroase?
– ÎNGROZITOR!

Colectivul de elevi din clasa a XI-a A
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Proverbe

♣	 Mâna care nu ştie să scrie dă vina pe 
creion.

♣	 Învăţătura e cea mai bună avuţie. 

♣	 Banii nu aduc învățătură, dar învățătura 
aduce bani. 

♣	 Cine se scoală de dimineață departe 
ajunge.

♣	 Cine trăiește cu chiorii se învață a se 
uita cruciș.

♣	 Ai carte, ai parte.

♣	 Toată viața este școală.

♣	 Omul fără învăţătură, e că pământul 
fără udătură.

♣	 Învățăm făcând.

♣	 Nu învățăm pentru școală, ci pentru 
viață.

♣	 Cine învață merge înainte; cine nu – dă 
înapoi.

♣	 Nu e orfan cel fără mamă și tată, ci cel 
fără învățătură.

♣	 Nu trece prin carte că gâsca prin apă.

♣	 Omul cât trăiește învață și moare 
neînvățat.

♣	 Cine vede multe, învaţă multe.

♣	 Lumea nu este decat o școala pentru 
întrebări.

♣	 Cine nu învață la tinerețe, va plange la 
bătrânețe.

♣	 Rădăcinile învățăturii sunt amare, dar 
fructele ei sunt dulci.

D I V E R T I S M E N T
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♣	 Nu învăța până la bătrânețe, ci învață 
până la moarte.

♣	 Omului cu învățătură îi curge miere din 
gură.

♣	 Nimeni nu se naște învățat.

♣	 Un cap bun şi o inimă bună sunt 
întotdeauna o formidabilă combinaţie

♣	 Ce este bunătatea? O frumusețe pe care 
o percepi direct cu sufletul.

♣	 Două calități pe lume nu pot fi simulate 
și nici înlocuite: inteligența și bunătatea!

♣	 Am învătat că un om n-are dreptul să-l 
privească pe un altul de sus decât atunci 
când trebuie să se aplece pentru a-l ajuta 
să se ridice

♣	 Frumuseţea fără bunătate nu valorează 
nimic. 

♣	 Una din marile mulțumiri ale vieții e să 
te știi om bun.

♣	 Nu recunosc alt semn al superiorității 
decât bunătatea.

♣	 Frumuseţea fără bunătate e ca o casă 
fără uşă, ca o corabie fără curenţi, ca un 
izvor fără apă.

♣	 Dacă vrei să fii respectat de ceilalți, cel 
mai important lucru es te să te respecți. 
Doar prin asta, doar prin respectul 
de sine vei constrânge pe ceilalți să te 
respecte.

♣	 Nimeni nu te poate face să te simţi 
inferior fără permisiunea ta.

♣	 O bună educație cere ca educatorul să 
inspire elevului stimă și respect, și nu se 
poate ajunge la aceasta prin nimicirea 
individualității elevilor și prin asuprirea 
stimei de sine.

♣	 Încrederea în corpul, mintea şi spiritul 
nostru ne permite să căutăm noi 
aventuri, noi direcţii în care să creştem 
şi noi lecţii pe care să le învăţăm – despre 
asta este viaţa.
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♣	 Punctualitatea este un fel de a ne arăta 
respectul pentru acei cu care treburile 
vieţii ne pun în legătură. 

♣	 În timp ce o persoană ezită pentru că 
se simte inferioară, alta este ocupată să 
facă greşeli şi să devină mai bună.

♣	 Nu sunt dator să înving, dar sunt dator să 
fiu cinstit.  Nu sunt dator să izbândesc, 
dar sunt dator să îmi respect principiile. 

♣	 Cel ce învață mereu este om deștept, iar 
cel ce se crede învățat, nu e înțelept.

♣	 Cei care educă copiii sunt demni de mai 
multă onoare decât cei care le dau viață; 
de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor 
și arta de a trăi bine, educându-i. 

♣	 Educația este o metodă prin care 
cineva capătă un nivel mai ridicat de 
prejudecăți. 

♣	 Învăţătura este o comoară de care niciun 
hoţ nu se poate atinge.

♣	 Nimic nu-i mai bun decât învăţătura.

♣	 Şcoala este locul unde îţi ţeşi norocul.

♣	 Cu învăţătura omul nu moare de foame.

Colectivul de elevi din clasa a XI-a J
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Nostalgiile unei liceene

Primul an de liceu s-a dus,
Precum nisipul în clepsidră el s-a scurs...
Dragi profesori și diriginți,
Pentru noi ați fost “cuminți”,
Căci dacă lecțiile nu le-am învățat
Dumneavoastră, sigur, ne-ați iertat.

A fost un an minunat,
Lucruri frumoase noi am învățat. 
La română ne-am cam descurcat
Nu a fost greu de memorat,
Dar toți, ușor-ușor, am învățat
Materia “stufoasă” pentru bac.

Matematica-i puțin mai grea
Dar trebuie să știm că ea
În viață ne va ajuta,
Că noi vom vrea, ori nu vom vrea!
Chiar dacă uneori am mai gafat
Data viitoare mai serios am învățat!

A fost un an chiar minunat,
În care excursii am planificat,
La balul bobocilor cu toții ne-am distrat
În acea seară de neuitat!

D I V E R T I S M E N T
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La ROSE, mulți am participat. 
Din toate am avut de învățat!

Au fost zile bune, zile grele
Când am mai luat si note rele,
Acum vacanța ne desparte
Probabil și mai mult de carte,
Dar răi, promitem, nu vom fi,
Din când în când, cărți vom mai răsfoi.

Profesori, uneori v-am dezamăgit
Când în gălăgie ne-ați găsit.
Și pentru că ne-ați iertat de multe ori, 
Noi vă suntem azi recunoscători.
Cu toții, noi v-am îndrăgit
În anul ce tocmai  s-a sfârșit.
Prin toamnă ne vom revedea...
Până atunci va fi cu totul altceva.

Promitem că vom reveni
Cu gândul la carte, nu la “prostii”,
Vom ști că dacă serios vom învăța
Cu siguranță ajungem în viață cineva.

Elev: Nijloveanu Monica
Clasa a IX-a D


